
িহজরত    
আমার কািহনী

উ�ু আিছয়া মুহািজরাহ্

Disclaimer - এটা েজেন রাখুন েয িহজরত করা সহজভােব েনয়ার 
েকান িবষয় নয়। আমার উপেদশ হেলা �থেম িহজরত িক তা িনেয় 
গেবষণা করুন, িবজ্ঞেদর সােথ কথা বেল এর শতৰ্ এবং িনয়ম-কানুন 
সমূহ বুেঝ িনন। আপনার কােজ কেমৰ্ আ�াহেক ভয় করুন, এই মহান 
বরকতময় দীেনর িব�� এবং স�ািনত আেলমেদর বুিঝেয় েদয়া ও 
ব্যাখ্যা করা উপােয় সু�াহ েমাতােবক সবিকছু করুন।



যায়, তেব আ�াহ্  তােক জা�ােত �েবশ 
করােবন।”৩

অতএব, আমােদর �িত মুহূেতৰ্ 
শয়তােনর সােথ যু� করেত হেব, 
েযেহতু আ�াহ্ র �িত আনুগেত্যর দাবী 
হল শয়তােনর �িত অবাধ্যতা, যার 
ফল�রূপ, আমরা আ�াহ্ র ক্ষমা লােভর 
আশা রািখ।
সুতরাং, �থমত, আিম আ�াহ্ এবং তাঁর 
রাসূেলর আনুগেত্য এখােন এেসিছ। 
েযমনিট আ�াহ্  আমােদরেক েকারআেন 
হুকুম কেরেছনঃ
“যারা িনেজর অিন� কের, েফেরশতারা 
তােদর �াণ হরণ কের বেল, েতামরা 
িক অব�ায় িছেল? তারা বেলঃ এ 
ভূখে� আমরা অসহায় িছলাম। 
েফেরশতারা বেলঃ আ�াহর পৃিথবী িক 
�শ� িছল না েয, েতামরা েদশত্যাগ 
কের েসখােন চেল েযেত? অতএব, 
এেদর বাস�ান হল জাহা�াম এবং তা 
অত্য� ম� �ান।” (৪-৯৭)।
এবং আ�াহ্ র রাসূল (সঃ) বেলেছনঃ 
““েতামােদর পাঁচিট িবষেয়র হুকুম েদয়া 
হলঃ েয েতামরা দলব� (জামাত) হেয় 
থাকেব, েতামরা শুনেব ও মান্য করেব, 
িহজরত ও আ�াহ্ র রা�ায় িজহাদ 
করেব।”
তাই, িহজরত একিট বাধ্যতা, এবং 
আ�াহ্ র ইবাদত ও বশ্যতার একিট 
আইনত এবং �শংসনীয় রূপ।
শাম েকন? এিট একিট যু�েক্ষ�, 
আমরা �িতিদন িশশু, নারী এবং বৃ� 
িনহত হেত েদখিছ। আপিন িক আরও 
ভােলা েকান জায়গা খঁুেজ িনেত 
পারেতন না? েবশ, নবী (সঃ) বেলেছনঃ
“েতামরা িতনিট বািহনী গঠন করেব, 
একিট শােম, একিট ইরাক এবং একিট 
ইেয়েমেন। অতঃপর আ�ু�াহ ইবন 
হাওয়ালা বলেলন; ‘েহ আ�াহ্ র রাসূল 
আমার জন্য একিট বাছাই কের িদন।’ 
অতঃপর রাসূল (সঃ) বলেলন ‘শােম 
যাও। েয েকহ এিট করেত অক্ষম, তাঁর 
ইেয়েমেন যাওয়া উিচত েকননা 
আ�াহ্ শাম এবং এর েলাকেদর আমার 
জন্য যেথ� কেরেছন।’”
ি�তীয়ত, জাহা�ােমর আগুন েথেক 
িনেজেক এবং আমার পিরবারেক 
বাঁচােত আিম এখােন এেসিছ, েযমনিট 
আ�াহ্ আমােদরেক হুকুম কেরেছনঃ 
“মুিমনগণ, েতামরা িনেজেদরেক এবং 
েতামােদর পিরবার-পিরজনেক েসই 
অি� েথেক রক্ষা কর, যার ই�ন হেব 
মানুষ ও ��র,...” (৬৬-৬)

আিম �ায় িব�াস করেত শুরু কেরিছলাম েয 
এিট আমার পিরক�না বািতল করার সংেকত।
িক� হাসপাতােল আমার রাজকন্যার পােশ বেস 
তােক ঘুম� অব�ায় েদখেত েদখেত 
ভাবিছলাম, এিট আ�াহ্ র পক্ষ েথেক পরীক্ষা। 
পৃিথবীর েয �াে�ই থােকন না েকন, আপনার 
জন্য ক্ষিত িকংবা মৃতু্য যিদ িলখা থােক তেব তা 
আপনােক খঁুেজ িনেবই। আিম (�থেম 
যু�রােজ্য এরপর িমশের) তুলনামূলক ভােব 
িনরাপদ ভূিমেত িছলাম, বুেলট, েবামা এবং 
রেকট েথেক বহুদূের, তা সে�ও আমার েমেয় 
�ায় মারা যাি�ল। অতএব, আিম আর েদির 
না কের, আ�াহ্ র উপর ভরসা কের েয েকান 
পিরি�িতেত শােম সফর করার িস�া� িনলাম। 
যিদ আমার বা আমার স�ানেদর েকান ক্ষিত 
হয়, তাহেল তা েযন আ�াহ্ র জন্য হয়, যখন 
আমরা তাঁরই অনুগত এবং তাঁরই স�ি� 
কামনা কির। 

“আপিন একবারই মরেবন, 
অতএব তা েযন আ�াহ্ র জন্যই 

হয়”২

শয়তান িকভােব একজন মুিমনেক িতনবার 
অেপক্ষায় রােখ েস সং�া� হািদসিট আমার 
এক ভাল ব�ু মেন কিরেয় িদেয়িছেলন। 
সুতরাং আিম আমার মুল পিরক�নায় অটল 
থাকলাম, আমার েমেয়র �ত সু�তার জন্য 
েদায়া করলাম, এবং আলহামদুিল�াহ্ , মা� 
একমােসর একটু েবশী সমেয়র মেধ্য েস 
পুনরায় হাঁটেত সক্ষম হল।
নবী মুহা�দ (সঃ) বেলেছনঃ
“আদম স�ােনর ইসলাম �হেণর পেথ শয়তান 
অেপক্ষায় থাকল এবং তােক বললঃ ‘তুিম 
মুসিলম হেত চাও এবং েতামার িপতা ও 
পূবৰ্পুরুষেদর ধমৰ্ ত্যাগ করেত চাও?’ িক� 
েসই আদম স�ান তার কথা অমান্য করল 
এবং মুসিলম হেয় েগল। অতঃপর েস 
(শয়তান) তার জন্য তার িহজরত করার পেথ 
বসল এবং বললঃ ‘তুিম েতামার ভূিম ত্যাগ 
করেত যা�?’ িক� েস তােক অমান্য করল 
এবং িহজরত করল। তখন েস (শয়তান) তার 
জন্য তার িজহােদর পেথ বসল এবং বললঃ 
‘তুিম িজহাদ করেত চাও এবং এিট েতামার 
স�দ ও জীবন �ংস করেব, এবং যখন তুিম 
িনহত হেব এবং েতামার �ী অন্য কাউেক 
িববাহ করেব এবং েতামার স�দ 
উ�রািধকারীেদর েদয়া হেব এবং অন্যেদর 
মােঝ ব�ন করা হেব?’ িক� েস তােক অমান্য 
করল এবং িফ-সািবিল�াহ িজহােদ অংশ�হণ 
করল।” 
রাসূলু�াহ (সাঃ) বেলনঃ “েয েকউ তা কের, 
তেব আ�াহ্  তােক ওয়াদা িদে�ন েয িতিন 
তােক জা�ােত �েবশ করােবন, এবং েয েকহ 
আ�াহ্ র রা�ায় িনহত হেব, তেব আ�াহ্ তােক 
জা�াত িদেবন, যিদ েস ডুেব যায় তেব 
আ�াহ্ তােক জা�ােত �েবশ করােবন, যিদ েস 
পাহােড়র উপর েথেক পেড় যায় এবং মারা 

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতু�ািহ 
ওয়া বারাকাতুহু,
“আপিন বলুনঃ আমার নামায, আমার 
েকারবাণী এবং আমার জীবন ও মরণ িব�-
�িতপালক আ�াহরই জেন্য।” (সুরা 
আনআম-১৬২)
িবে�র অন্যান্য হাজােরা মুসিলেমর মেতাই, 
েতর বছর আেগ যখন আিম ইসলাম �হণ 
কেরিছ তখন েথেকই এিটই আমার নীিত। 
ইসলাম �হণ করার পর েবশীরভাগ সময় 
পি�মা িবে� বসবাস করার দরুণ উ�াহ েয 
ভয়াবহ অব�ার মুেখামুিখ হে� তা েদেখ, 
আিম আর িনেজেক েবশীিদন আমার 
শ�েদর মােঝ রাখেত পারলাম না। তাই 
আিম আমার স�ানেদর িনেয় শােম িহজরত 
করার িস�া� িনলাম। তখন আমার িতনিট 
স�ান িছল, এবং আিম একজন শহীেদর 
(আ�াহ তাঁেক কবুল করুন) িবধবা �ী, িযিন 
পা�ােত্য বসবাস কেরেছন এবং তােদর 
(পি�মােদর) তথাকিথত স�াস িবেরাধী 
আইেন কারাব�ী িছেলন। আলহামদুিল�াহ্ , 
আ�াহ্  তাঁর মুি�র ব্যাব�া করেলন যার 
ফেল িতিন িজহােদর ভূিমেত সফর কের 
আসেলন এবং তাঁর (আ�াহ্ র) দয়া �া� 
(শহীদ) হেলন। যু�রাজ্য েছেড় আিম িমশর 
আসলাম, আিম এখেনা আমার গ�েব্য এেস 
েপৗঁছাইিন, েযভােব এিট অেনেকর জন্য 
একটা িবরিত,  েতমিন এিট আমােদর 
িহজরেতর চূড়া� গ�ব্যও নয়। অতএব 
আিম আমার িহজরত পূণৰ্ করেত চাইলাম, 
এবং িজহােদর রা�ায় আেরাহণ করেত 
চাইলাম যােত আিম আমার দািয়� (মুসিলম 
িহেসেব) স�� করেত পাির এবং 
আ�াহেক ভয় করেত পাির, েযেহতু আিম এ 
ব্যাপাের সক্ষম িছলাম। েস সময় আেলমরা১ 
নারীেদর িহজরত এবং িজহাদ িনেয় খুব 
একটা আেলাচনা কেরনিন। অতএব পরবতৰ্ী 
পিরক�না িক? একজন ভােলা পািরবািরক 
ব�ু আমার শােম চেল যাওয়ার ই�ার 
ব্যাপাের জানেতন, সুতরাং শােম থাকা 
একজন ভাইেয়র সােথ আমার পিরচয় 
কিরেয় িদেলন এবং েযাগােযাগ �াপন কের 
িদেলন। আ�যৰ্জনকভােব, িতিন আমার 
দািয়� িনেত রািজ হেলন, এক িবধবা, 
আমার িতন স�ানসহ।  সবসময় আমরা 
িনেজেদর উ�িতর জন্য সং�াম কির, এবং 
এজন্য মুজািহদ ছাড়া অন্য কাউেক িবেয় 
করা অিচ�নীয়, এবং অনুরূপভােব 
কুফফারেদর ভুিমেত থাকা অব�ায় মুজািহদ 
হওয়ার �� েদখেত থাকা েকান মুসিলমেক 
িবেয় করাও িচ�াতীত।
েযই সময় আিম িবেয় কের শােম চেল 
যাওয়ার জন্য ��িত িনি�লাম, আমার এক 
েমেয় �ুল েথেক েফরার পেথ মারা�ক 
দুঘৰ্টনায় পিতত হয়। এটা আ�াহ্ র হুকুম 
েয েস এতটায় আহত হয় েয তার দুই পা 
ও হাত েভে� যায় এবং সবৰ্াব�ায় 
আলহামদুিল�াহ্ ।  
১. ইসলামী পি�ত ২. শায়খ আ�ু�াহ আযযাম(রহঃ) ৩. সুনান আন নাসাঈ, িকতাবুল িজহাদ, খ� ১৯, হািদস ৩০৮২।



“আিম মুসিলমেদর 
জমােয়তেক আরও সমৃ� 
করেত এবং আমােক ও 

আমার পিরবারেক 
কািফরেদর েথেক দূের 
সরােনার জনয্ িহজরত 

কেরিছ”
“ওরা হেলা েস সব েলাক, যারা বেস েথেক 
িনেজেদর ভাইেদর স�ে� বেল, যিদ তারা 
আমােদর কথা শুনত, তেব িনহত হত না। 
তােদরেক বেল িদন, এবার েতামােদর িনেজেদর 
উপর েথেক মৃতু্যেক সিরেয় দাও, যিদ েতামরা 
সত্যবাদী হেয় থাক।” (সুরা আিল ইমরান-১৬৮)
“আিম মুসিলমেদর জমােয়তেক আরও সমৃ� 
করেত এবং আমােক ও আমার পিরবারেক 
কািফরেদর েথেক দূের সরােনার জন্য িহজরত 
কেরিছ”
আ�াহর কসম, আমরা সকেলই মারা যােবা – 
“�েত্যক �াণীেক আ�াদন করেত হেব 
মৃতু্য...”(সুরা আিল ইমরান-১৮৫), কােজই তা 
েযন আ�াহ্ র জন্য হয়। আিম আপনােদর এই 
আয়াতও মেন কিরেয় িদেত চাই “আপিন বলুন, 
আমােদর িনকট িকছুই েপৗঁছুেব না, যা আ�াহ 
আমােদর জন্য েরেখেছন তা ছাড়া; িতিন 
আমােদর কাযৰ্িনবৰ্াহক। আ�াহর উপরই 
মুিমনেদর ভরসা করা উিচত।” (সুরা আত-
তাওবাহ-৫১)
উপর�, আ�াহ্ র শাি� হেত িনেজেক দূের 
সরােনার আশায় আিম িহজরত কেরিছ। “যিদ 
েবর না হও, তেব আ�াহ েতামােদর মমৰ্�দ 
আযাব েদেবন এবং অপর জািতেক েতামােদর 
�লািভিষ� করেবন। েতামরা তাঁর েকান ক্ষিত 
করেত পারেব না, আর আ�াহ সবৰ্িবষেয় 
শি�মান।” (সুরা আত-তাওবাহ -৩৯)
আিম এখােন এেসিছ আ�াহ্ র ক্ষমা লােভর 
আশায়, েযমনিট আ�াহ্ বেলনঃ
“আর এেত েকান সে�েহর অবকাশ েনই েয, 
যারা ঈমান এেনেছ এবং যারা িহজরত কেরেছ 
আর আ�াহর পেথ লড়াই (িজহাদ) কেরেছ, তারা 
আ�াহর রহমেতর �ত্যাশী। আর আ�াহ হে�ন 
ক্ষমাকারী করুনাময়।” (সুরা আল 
বা�ারাহ-২১৮)
চূড়া�ভােব আিম আপনােদরেক রাসূল (সাঃ) এর 
বানী মেন কিরেয় িদেত চাই, যখন তাঁেক 
িজজ্ঞাসা করা হেয়িছলঃ
“আমােক িকছু একটা করার জন্য বলুন?” তখন 
িতিন বেলনঃ “িহজরত কর কারণ এর মত আর 
িকছু েনই”৫

শােম আপনােদর এক েবান হেত, 
উে� আিছয়া মুহািজরা।

আ�াস িদেয়, এই পেথ উৎসাহ িদেয় 
আমরা তাঁেদরেক নুসরাহ৪ িদই, েযভােব 
আমােদর পূবৰ্বতৰ্ী পুণ্যবান নারীরা 
িদেয়েছন। এবং তাঁেদর নুসরাহ িদই 
তাঁেদর �িত আমােদর পৃ� �দশৰ্ন না 
কের, এবং তাঁেদর িবরুে� কথা না বেল।  
েশষ িদন পযৰ্� েযখােন িজহাদ চলেব 
েসই ভূিমেত মুজািহদেদর স�ানেদরেক 
লালন-পালন কের আমরা তাঁেদর নুসরাহ 
িদই, তােঁদর এই িন�য়তা িদেয় েয 
আ�াহ্ তাঁেদর শহীদ হওয়া ম�ুর করার 
পরও আমরা তাঁেদর স�ানেদর িনেয় এই 
পেথ (সং�াম) চালু রাখব ইনশাআ�াহ্ । 
যােত এই ধমৰ্েক িবজয়ী করেত পাির।
আমার িহজরেতর চতুথৰ্ কারণ হল ‘আল-
ওয়ালা আল বারা’। এিট ঈমােনর অংশ, 
আমরা আ�াহ্ র জন্যই ভােলাবািস এবং 
ঘৃণাও কির আ�াহ্ র জন্য। অনুরূপভােব 
আমরা মুিমনেদর এবং সেত্যর পেথ 
সং�ামকারীেদর সােথ থাকেত ভােলাবািস, 
েকননা আপনার হাশর তােদর সােথই হেব 
যােদর আপিন ভােলাবােসন। এবং 
আ�াহ্ র জন্য ঘৃণার কারেণ, আমরা তাই 
ঘৃণা কির যা আ�াহ্ ঘৃণা কেরন, এবং 
মুিমনরা যা ঘৃণা কেরন তাও। কািফর এবং 
যা কুফিরর িদেক পিরচািলত কের 
েসগুেলােক আমরা ততটাই ঘৃণা কির 
যতটা আমরা জাহা�ােমর আগুেন েযেত 
ঘৃণা কির।
প�মত, আিম িহজরত কেরিছ 
মুসিলমেদর জামাতেক বৃি� করার জন্য, 
এবং আিম ও আমার পিরবারেক কািফর 
ও তােদর কাজ-কমৰ্ েথেক দূের সরােনার 
জন্য। 
হ্যাঁ, এটা সত্য েয এই মুহূেতৰ্ মুসিলম 
ভূিমগুেলা িনরাপদ মেন হে� না, িক� 
ইনশাআ�াহ্  তা �ত পিরবতৰ্ন হেয় 
যােব। পাশাপািশ, কািফরেদর সােথ েথেক 
তাঁেদর সংখ্যা বৃি� করা, তােদর ব্যাংক 
�ীত করা, এবং তােদর সমাজ গড়া ও 
তােদর ‘স�াস’ (ইসলাম) িবেরাধী যুে� 
সাহায্য করার েচেয়, আিম মুসিলমেদর 
মেধ্য বাঁচা এবং মুসিলমেদর মেধ্য মরা 
পছ� কির। �কৃতপেক্ষ, আমার েকান 
�েচ�া এবং টাকা কািফরেদর িদেক না 
িগেয়, মুসিলমেদর িদেক যাওয়াই পছ� 
কির। েকননা আমরা আমােদর স�দ 
এবং িকভােব তা ব্যয় হেয়েছ েস ব্যাপাের 
িজজ্ঞািসত হব। পি�মা িবে� আমরা 
অেনেকই অ� িকছু ইসরাইলী পণ্য 
বজৰ্েনর জন্য সং�াম কির, িক� আমােদর 
মেধ্য কতজন আমরা িনি�তভােব বলেত 
পারব েয আমােদর িনেজেদর কেরর 
টাকায় আমরা মুসিলমেদর র� �বািহত 
করেত এবং মুসিলমেদর স�দ ও ভূিম 
দখল করেত অবদান রাখিছ না?
যারা আমােক বেল েয আিম আমার 
এবং আমার স�ানেদর ধবংেসর মুেখ 
েঠেল িদি�, আিম তােদরেক বিল 
আ�াহেক ভয় করেত। আপনারা িক 
পিব� কুরআেনর আয়াত পেড়নিনঃ

আ�াহু আকবার, পা�ােত্য বসবাস কের, 
আমরা �িতিদন তাই েদখতাম যা আ�াহ্  
ঘৃণা কেরন। এবং আমােদর সকেলর মেন 
রাখা �েয়াজন েয, যা িকছু আমরা েদিখ 
এবং শুিন তার ব্যাপাের িজজ্ঞািসত হব। 
কুফফারেদর ভূিমেত বসবাস করা, িহজরত 
না করা, এমনিক ভােলা কােজর আেদশ না 
েদয়া ও ম� কােজ িনেষধ না করা খুবই 
িবপ�নক অব�া। আমােদর মেধ্য েক 
এমন বলেত পাের েয চারপােশর এই 
খারািপগুেলা েথেক আমরা িনরাপদ? িবগত 
কেয়ক বছের এমন অেনক েবানেক 
েদেখিছ যারা সমােজর সােথ তাল িমলােত 
িগেয় ইসলামেক িবসজৰ্ন িদে�... 
বরকতহীন একিট সমাজ, একিট সমাজ যা 
িনরীহেদর রে� গড়া, যা ইসলাম ও 
মুসিলমেদর িবরুে� যু�রত।
অবশ্যই এটা সিত্য েয এখােনও মানুষ পাপ 
কের, িক� িনি�ত ভােবই তা তুলনার 
েক্ষে� পি�েম আমরা যা েদেখিছ তার 
ধাের কােছও না। পক্ষা�ের এখােন, 
আলহামদুিল�াহ আমােদর এই মহান �ীন 
পালেন, সৎকােজ সহায়তা ও অসৎকােজ 
িনেষধ করা, আল-ওয়ালা ওয়াল বারা, 
িন�ুকেদর িন�ােক ভয় না কের সত্য 
বলার, িজহাদ করার এবং যারা দুিনয়ার 
বুেক শরীয়ত �িত�ার সং�ােম িল� 
তােদর সােথ বাস করার �াধীনতা রেয়েছ। 
আ�াহ্  বেলনঃ
“েহ আমার ঈমানদার বা�াগণ, আমার 
পৃিথবী �শ�। অতএব েতামরা আমারই 
ইবাদত কর।” (সুরা আল আনকাবুত-৫৬)
সাইদ ইবন জুবাইর বেলনঃ “েহ আমার 
ি�য় েবােনরা, ই�াহীম (আঃ) এর িহজরত 
ব্যিতত িক আর উ�ম িহজরত আেছ?”
আমােদর নবী (সঃ) বেলেছন, “িহজরেতর 
পর িহজরত হেব, এবং তােদর িহজরত 
ে�� হেব যারা ই�াহীম (আঃ) এর 
িহজরতেক ঘিন�ভােব অনুসরণ করেব, 
এবং িতিন শােম িহজরত কেরিছেলন।”
তৃতীয়ত, আিম এেসিছ তােদর অ�ভূৰ্� 
হেত যারা ইসলাম, এর অনুসারী এবং 
মুজািহদেদরেক িবজয়ী করেবন।
“আর যারা ঈমান এেনেছ, িনেজেদর ঘর-
বাড়ী েছেড়েছ এবং আ�াহর রােহ িজহাদ 
কেরেছ এবং যারা তােদরেক আ�য় 
িদেয়েছ, সাহায্য-সহায়তা কেরেছ, তাঁরা 
হেলা সিত্যকার মুসলমান। তাঁেদর জেন্য 
রেয়েছ ক্ষমা ও স�ানজনক রুযী।” (সুরা 
আনফাল-৭৪)
মুজািহদরা পৃিথবীর বুেক ে�� মানুষ। 
এরাই হে�ন তাঁরা যারা কােজর মেধ্য 
িদেয় িনেজেদর িব�ােসর �িতফলন 
ঘটান। এরা তাঁরা যােদরেক আ�াহ্  
ভালবােসন, অতএব তাঁেদরেক 
ভােলাবাসা, সহায়তা করা, তাঁেদরেক ও 
তাঁেদর স�ানেক রক্ষা করা মুিমনেদর 
দািয়�। তাঁেদর সােথ েথেক, সমথৰ্ন িদেয়,
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